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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava–Petržalka 

 

odporúča 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

schváliť 

ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, prenájom časti pozemku parc. č. 1398 vo 

výmere 50 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1748, pre 

žiadateľa Róbert Schochmann – AUTO TEST SERVIS, Rovniankova 2/A, 851 02 

Bratislava, IČO: 11 782 269, za účelom využívania plochy, na ktorej sú vybudované 4 

parkovacie státia slúžiace zákazníkom autoservisu v čase prevádzkových hodín autoservisu, 

na dobu 5 rokov od 01.11.2018 do 31.10.2023, za cenu 500,00 €/rok. 

 

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.   
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Dôvodová správa 

 

Žiadateľ: Róbert Schochmann – AUTO TEST SERVIS, Rovniankova 2/A, 851 02 

Bratislava, IČO: 11 782 269 

 

Predmet: časť pozemku parc.č. 1398 vo výmere 50 m
2
, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria, zapísané na LV č. 1748, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, zverený do správy 

mestskej časti Bratislava-Petržalka protokolom č. 29-92 zo dňa 01.08.1992. 

  

Doba nájmu: na dobu určitú 5 rokov od 01.11.2018 do 31.10.2023 

 

Výška nájomného: za cenu 500,00 €/rok 

 

Materiál sa predkladá na základe žiadosti o predĺženie prenájmu časti pozemku zaslanej na 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka žiadateľom Róbertom Schochmannom. 

 

Žiadateľ požiadal mestskú časť Bratislava-Petržalka o predĺženie prenájmu časti pozemku za 

účelom využívania plochy, na ktorej sú vybudované 4 parkovacie státia slúžiace zákazníkom 

autoservisu. 

 

Nájomca na predmete nájmu  vybudoval na vlastné náklady štyri parkovacie státia 

nachádzajúce sa na Rovniankovej 2/A v Bratislave-Petržalke. Parkovacie státia slúžia v čase 

od 7:30 hod. do 17:30 hod. pre zákazníkov autoservisu a v čase mimo prevádzkových hodín 

slúžia obyvateľom okolitých bytových domov za účelom parkovania ich motorových vozidiel. 

Parkovacie státia sú riadne vyznačené dopravným značením na náklady nájomcu s 

oznámením času vyhradeného parkovania pre autoservis. 

 

Vzhľadom k uvedenému navrhujeme tento prenájom posudzovať ako prípad hodný 

osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zák. SNR č.138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov.  

 

Žiadateľ má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu o nájme pozemku č. 08-061-2013 do 

31.10.2018. Nájomné do konca roka 2018 má riadne uhradené.  

  

Zmluva o nájme časti pozemku bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia v 

miestnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom 

podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 
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VÝPIS ZO ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA 

Tento výpis má informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony 

 
Okresný úrad Bratislava 

Číslo živnostenského registra: 105-5090 

Obchodné meno 

Robert Schochmann - Auto-test servis 

IČO 

11782269 

Miesto podnikania 

85102 Bratislava-Petržalka, Rovniankova 2/A 

Predmety podnikania 

1. Opravy motorových vozidiel 

Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992 

Zodpovedný zástupca 

Patrik Hoffmann (Zrušený) 

Prevádzkarne 

Bratislava-Petržalka, Rovniankova 2, 851 02 

2. Predaj autopríslušenstva a súčiastok na autá 

Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992 

Prevádzkarne 

Bratislava-Petržalka, Rovniankova 2, 851 02 

3. Nastavenie a meranie elektrických častí motora automobilu 

Deň vzniku oprávnenia: 25.2.1992 

Prevádzkarne 

Bratislava-Petržalka, Rovniankova 2 851 02 

4. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v  

rozsahu voľnej živnosti  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

5. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom  

živnosti v rozsahu voľnej živnosti  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 
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7. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe  

zmluvy s autorom 

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

8. Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

9. Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému  

spotrebiteľovi 

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

10. Kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným  
prevádzkovateľom živnosti 

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

11. Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja konečnému  
spotrebiteľovi  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

12. Kúpa motorových vozidiel za účelom ich predaja iným  
prevádzkovateľom živnosti  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

13. Prenájom a leasing motorových vozidiel  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

14. Prenájom a leasing výpočtovej techniky 

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

15. Sprostredkovanie opráv výpočtovej techniky 

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

16. Sprostredkovanie opráv motorových vozidiel  

Deň vzniku oprávnenia: 16.3.2001 

Dátum výpisu: 8.8.2018 
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